
 Címe r has zná lati e nge dé ly B ala t onmár iaf ür d ő te lep ülés c íme r é r e  

 vonatkozóan  
 

A címerhasználati engedély 

kiadására jogosult: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Polgármestere 

 
Ügyintéző: Szován Fanni 

 
Ügyintéző elérhetősége: 85/575-821 

 
Ügyfélfogadási idő: Általános ügyfélfogadási időben 

 
Kérelem benyújtása: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Polgármestere részére 

Cím: 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. 
 

Az ügyintézés során 

alkalmazott jogszabályok: 

- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2007.(III. 22.) rendelete a helyi címer  és zászló használatának 

szabályairól 

- a   közigazgatási   hatósági   eljárás   és   szolgáltatás   általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
 

Ügyintézési határidő: A kérelem benyújtásától számított 30 nap 
 

Ügyféli jogok és 
kötelezettségek: 

a/ az ügyfél jogosult a kérelem törvényes határidőn belüli 
elbírálásához, 
b/ az ügyfél köteles a kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás 

esetében a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat fizetni. 

c/ aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől 

eltérő, vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést 

követ el, és 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

Eljárás illetéke: az eljárás illetékmentes 

A kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetében a címer 

használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj 

mértékét a polgármester állapítja meg. 

A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány 

formájában, vagy az elért árbevétel arányában. 

 
Adatkezelés: A kérelemben szereplő védett és személyes adat csak az érintett 

hozzájárulása, illetve törvény felhatalmazása esetén továbbítható 

más szervhez. 
 

A kérelemnek tartalmaznia 

kell: 

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.)  kérelmező megnevezését, címét, 

b.)  címerhasználat célját, 
c.)  előállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/, 

d.)  címer előállításának anyagát, 

e.)  terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f.)  használat időtartamát, 
g.)  címerrel díszíthető tárgy mintapéldányát /rajzát, 

fényképmásolatát, stb./ 

h.)  a felhasználásért felelős személy megnevezését. 



Címerhasználati engedély 

kérelem 

Balatonmáriafürdő település címerére vonatkozóan 
 
 
 
 

Kérelmező neve:  

Kérelmező címe:  

Címerhasználat célja:  

Címer előállításának anyaga:  

Terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén 
ennek módja: 

 

Használat időtartama:  

Címerrel díszíthető tárgy mintapéldány (rajza, 

fénymásolata, stb.): 

 
(mellékletben csatolható) 

 

A felhasználásért felelős személy megnevezése:  

 

Melléklet: ….. db 
 
 

Dátum, ……………………………. 
 

 
 
 
 

……………………………… 

aláírás 


